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W ostatnich latach prawdziwy boom przeżywają okna typu HS (czasem nazywane także 
oknami HST). Co to takiego? HS to skrót z niemieckiego „HebeSchiebe”(czyli „podnieś 
przesuń”) – stąd polska potoczna nazwa okna podnoszono-przesuwne HS. Prawidłowo 
powinniśmy mówić na nie drzwi tarasowe typu HS. 

Drzwi tarasowe typu HS dają archi-
tektom bardzo duże możliwości, jeśli 
chodzi o projektowanie różnych spo-
sobów otwierania. Skrzydło ruchome 
może być po lewej lub prawej stronie 
okna, a także pośrodku; może też być 
to więcej niż jedno skrzydło. 

Oczywiście – nie wszystko jest możli-
we. Różne systemy mają różne ograni-
czenia. To, jaki schemat można wyko-
nać, określa producent systemu profili, 
z których zbudowane są drzwi typu HS. 

Schematy otwierania
Poza przedstawionymi obok podsta-

wowymi schematami można również 
projektować drzwi narożne oraz o 
większej liczbie skrzydeł. W dzisiejszych 
czasach nie stanowi już żadnego pro-
blemu skonstruowanie i montaż drzwi 
o szerokości powyżej 20 metrów. Uzy-
skanie światła przejścia powyżej kilku-
nastu metrów rodzi większe problemy 
w zaprojektowaniu nadproża aniżeli 
samych drzwi tarasowych. 

Od PVC do aluminium
Ogromna większość sprzedawanych 

i montowanych drzwi tarasowych typu 
HS w naszym kraju zrobionych jest 
z profili PVC w schemacie A. Coraz 
większą popularnością cieszą się jednak 
konstrukcje aluminiowe z uwagi na ich 
dużo większe możliwości konfigura-
cji skrzydeł, a co za tym idzie – więcej 
możliwości urządzenia przestrzeni za-
równo w domu, jak i na tarasie. 
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Schematy  
– co to takiego?

NOWE TRENDY W STOLARCE

Drzwi tarasowe 
typu HS Zasada działania jest prosta. We-

wnątrz, w dolnej krawędzi skrzydła, 
znajdują się wózki jezdne, które się uno-
szą i opuszczają w zależności od ruchu 
klamki. Na skutek 
wysunięcia się wóz-
ków skrzydło podno-
si się do góry. Wtedy 
możemy je przesu-
wać; porusza się ono 
na rolkach po specjal-
nej listwie progowej. 
W chwili opuszczenia 
skrzydła na bocznych 
i górnych ramach 
skrzydła ma miejsce wyciskanie uszcze-
lek, co zapewnia szczelność całej kon-
strukcji. 

Jak działają drzwi podnoszono-przesuwne

Wózek jezdny w dolnej części drzwi HS

Skrzydło ruchome, ważące kilkaset 
kilogramów, w prawidłowo zamonto-
wanych drzwiach HS powinno jeździć 
tak lekko, że może zostać otwarte przez 

kilkuletnie dziecko.
Na drzwi typu HS 

mówi się czasem 
drzwi bezprogowe. W 
niektórych systemach 
(z PCV, drewna i alu-
minium) stosowane 
są progi, których tor 
jezdny ma wysokość 
zaledwie kilku mi-
limetrów. Możemy 

więc przy prawidłowym zamontowa-
niu uzyskać niemal idealną płaszczyznę 
między wnętrzem a tarasem.

Ze względu na prostą 
obsługę drzwi typu 

HS uchodzą za mniej 
awaryjne niż okna 

odstawno-przesuwne 
typu PATIO. tekst: PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI

związany z branżą stolarki od wielu lat. Od 2014 roku współwłaściciel firmy CIECHANOWSKI S.C., specjalizującej się 
m.in. w montażach wielkogabarytowych przeszkleń i wynajmie specjalistycznego sprzętu do montażu stolarki otworowej 
na terenie całej Polski.
Firma CIECHANOWSKI S.C., tel. +48 506 418 803, www.montaze.ciechanowski.com.pl 

Schemat w lewo w prawo
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Drzwi z  PVC o wymiarze 5 m x 2,5 m w schemacie A 

Drzwi  aluminiowe (7,5 m x 2,5 m) w schemacie E

Drzwi typu HS można wykonać z 
tych samych materiałów co zwykłe okna  
– czyli z PVC, drewno oraz aluminium. 
Jeśli chodzi o możliwości budowy drzwi 
drzwi podnoszono-przesuwnych pod 
względem możliwości stosowania do-
wolnych schematów oraz gabarytów, 
to najmniejsze możliwości ma PVC, na-
stępnie drewno, a największe – ma sto-
larka aluminiowa. 

Za graniczny wymiar dla drzwi HS z 
PVC można przyjąć 6 m x 2,6 m. Jeśli 
chodzi o HS-y drewniane i aluminio-
we, to ogranicza je gabaryt pojedyń-
czego skrzydła i możliwości udźwigu 
okucia, czyli rolek jezdnych. Często 
zdarzają się skrzydła ważące nawet po 
kilkaset kilogramów.

Oczywiście wymiary graniczne ty-
czą się większości przypadków, ale 
od każdej reguły są wyjątki, więc nie 
należy tego przyjmować jako wytycz-
ne. Każdy producent systemu, w jakim 
wykonane są drzwi tarasowe, dokład-
nie określa ich maksymalne możliwe 
gabaryty. 

Z czego robi się 
konstrukcje typu HS?

Dtzwi  drewniane o wymiarach 6 m x 3 m, w schemacie A 

Drzwi aluminiowe (9 m x 2,5 m) w schemacie C

                 reklama

Choć 
najpopularniejsze 
są drzwi z PVC, 
to drewno i 
aluminium dają 
większe możliwości 
projektowania dużych 
konstrukcji typu HS.
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czy można dorobić nie-
bieskie niebo?
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Podparcie powinno się znaleźć na całej 
długości progu Przy montażu dużych i ciężkich HS-ów niezbędne jest korzystanie ze specjalistycznego sprzętu

Jak montujemy drzwi podnoszono-
-przesuwne? Poza oczywistymi stan-
dardami prawidłowego montażu, które 
dotyczą wszystkich okien i drzwi, bez 
względu na ich konstrukcję, w drzwiach 
typu HS najważniejsze jest prawidło-
we podparcie progu. Bez względu na 
to, jakie poszerzenia zostaną zastosowa-
ne pod progiem – czy będą to poszerze-
nia systemowe, podwaliny z klinarytu 
albo purenitu, czy jeszcze coś innego, 

Jak montować drzwi HS? JAK PODEPRZEĆ PRÓG PRZY MONTAŻU DRZWI TARASOWYCH TYPU HS?

HS to system przesuwny, gdzie ciężar 
skrzydła podpartego na 2 wózkach 
jeżdżących po progu podczas eks-
ploatacji płynnie się przemieszcza. 
W związku z tym próg  jest elementem 
wymagającym właściwego podparcia 
na całej jego długości. Jest na to kilka 
sposobów.
Poszerzenia systemowe
Podstawowym rozwiązaniem jest 
zamontowanie do progu dwóch po-
szerzeń systemowych, które podczas 
montażu musimy wypoziomować i za-
kotwić tak, aby wewnętrzna posadzka 
nie była w stanie ich naruszyć. 
Poszerzenia dobiera się, dopasowu-
jąc je do wysokości przestrzeni pod 
progiem (minus luz na poziomowanie). 
Wysokość ta jest uzależniona od usta-
leń z inwestorem – chodzi o poziom 
górnej części progu względem lustra 
gotowej podłogi. Progi w drzwiach 
tarasowych typu HS mają różną wy-
sokość (od 4 do 5 cm), więc musimy 
wiedzieć, jaki próg został zastosowany 
w naszej konstrukcji. 
Podpierając poszerzenia, musimy 
pamiętać o przemieszczającym się 
ciężarze skrzydła jezdnego – dlate-
go odległości między podparciami 
powinny wynosić około 30 cm. Montu-
jąc drzwi w świetle muru, możemy dla 
ułatwienia poziomowania użyć specjal-
nych regulowanych podpór stalowych 
(stosowanych do niższych poszerzeń), 
rozmieszczanych co około 30 cm. 
Można też wykorzystać specjalnie do 
tego celu przygotowane szyny stalowe 
z przegrodą termiczną, które montuje 
się przy użyciu szpilek.
Podwaliny z materiału izolacyjnego
Obecnie najlepszą alternatywą dla 
poszerzeń systemowych są podwaliny 
wykonywane z specjalnie utwardzone-
go materiału izolacyjnego (polistyrenu 
ekspandowanego). Mają one bardzo 
dużą wytrzymałość i świetnie izolują 
cieplnie, chronią też przed przeni-

kaniem wiatru i wilgoci. Do wyboru 
mamy klinaryt (rozwiązanie obecnie 
popularne) albo purenit.
Podwaliny z klinarytu można zamówić 
na wymiar, dopasowane do każdego 
kształtu progu, na wysokość co do 
1 mm – to szczególne istotne przy du-
żej liczbie drzwi HS, bo zdecydowanie 
pozwala skrócić czas montażu.
Aby właściwie zamontować HS-a na 
podwalinie tego typu, powinniśmy 
zacząć od przygotowania wylewki 
w otworze – warto wykonać ją same-
mu (na 2 tygodnie przed planowanym 
montażem), żeby mieć pewność, że zo-
stała starannie przygotowana. Mając 
wyrównany dół, obliczamy wysokości 
potrzebnej podwaliny: odmierzamy od 
wylewki wysokość do lustra docelowej 
podłogi i od niej odejmujemy wysokość 
zatopienia progu poniżej tego lustra, 
np.: jeśli zmierzona wysokość to 17,5 
cm, próg w naszym HS-ie ma 4,8 cm 
i ustaliliśmy z inwestorem że jego góra 
ma być na równo z docelową podłogą, 
to od 17,5 cm odejmujemy 4,8 cm  
– wynik to 12,7 cm i na taką wysokość 
części widocznej zamawiamy podwa-
linę. Bezpieczny czas realizacji takiego 

Tadeusz ROMAŃSKI 
– doradca techniczny, szkoleniowiec, 
właściciel hurtowni MAGNUM, oferującej 
akcesoria do montażu stolarki

Podwalina z klinarytu

zamówienia to 6-10 dni, dlatego musi-
my o tym pomyśleć wcześniej. 
Sam montaż jest dość prosty i szybki 
– do progu położonej na boku kon-
strukcji przyklejamy podwalinę (jeżeli 
z progu wystają od dołu śruby, musimy 
zrobić w niej podcięcie). Następnie  
stawiamy całą konstrukcję na wypozio-
mowanej wylewce, na którą wcześniej 
nanosimy kilka warkoczy kleju  
– można używać klejo-uszczelniaczy, 
nie zawierających środków agresyw-
nych, rozpuszczających styropian 
(idealnie sprawdza się tu BOSTIK). 
Ostatni etap prac to zakotwienie 
podwaliny przy użyciu dostarczonych 
kotew lub innych kątowników; gęstość 
materiału, z którego jest zrobiona, jest 
tak duża, że bez problemu możemy 
w niego wkręcać wkręty, których nie 
jesteśmy w stanie wyrwać. 
Uwaga! Jeśli nie chcemy przygoto-
wywać wylewek w otworze, możemy 
zamówić podwalinę o takiej wysokości, 
by został luz na wypoziomowanie na 
rozmieszczonych co ok. 30 cm kloc-
kach podporowych (sam montaż jest 
bardziej czasochłonny i wymaga dużej 
precyzji). Przestrzeń między nimi musi 
być uzupełniona podlewką wykonaną 
np. z kleju do styropianu lub betonu 
(nie wolno używać w tym przypadku 
i miejscu piany czy klejów aplikowa-
nych jako piana).
Montaż w warstwie ocieplenia
Montaż HS-a w warstwie ocieplenia wy-
konuje się albo na konsolach (np. SLW  
KNELSEN), rozmieszczonych co 30 cm 
lub na systemie ramowym o głębokości 
20 cm. W obu przypadkach możemy 
stosować poszerzenia czy podwaliny,  
z tym, że w przypadku montażu na 
konsolach podwalina musi być wyposa-
żona w dwie szyny stalowe. 

Montaż drzwi tarasowych typu HS to nie lada wyzwanie, 
bo nie dość, że są bardzo duże i ciężkie, to jeszcze nie mają 
możliwości regulacji – prawidłowy montaż decyduje 
o ich dobrym funkcjonowaniu przez wiele lat. 

Przy montażu drzwi HS obowiazują takie same standardy jak przy montażu innych konstrukcji Ważne jest , by zadbać o podparcie progu

drzwi HS muszą bezwzględnie być sta-
bilnie podparte na całej długości progu.

Skutki braku podparcia
Zazwyczaj w skrzydle jezdnym są 

ukryte dwa wózki, które poruszają się 
po całej długości progu. Brak prawidło-
wego podparcia w przypadku ciężkich 
skrzydeł w dłuższej perspektywie może 
doprowadzić do zniekształcenia toru 
jezdnego, a co się z tym wiąże –  obciera-
nia skrzydła o próg podczas otwierania. 
Dlatego trzeba być na to szczególnie wy-
czulonym podczas montażu – zwłasz-
cza, że drzwi typu HS mają bardzo ogra-
niczoną możliwość regulacji. 

Montaż
Każda ekipa montażowa ma swój 

wypracowany sposób montażu. Pamię-
tajmy jednak, że drzwi tarasowe typu 
HS nie należą do lekkich konstrukcji, a 

trend jest taki, że będą coraz większe i 
coraz cięższe. 

Mniejsze konstrukcje przyjeżdżają na 
plac budowy już zaszklone. Warto więc 
przed montażem zdjąć skrzydło jezdne 
i ewentualnie wypiąć pakiet szybowy z 
części stałej. Im lżejszą będziemy mieli 
konstrukcję, tym łatwiej będzie nam 
prawidłowo wypoziomować i ustawić 
drzwi. Na rynku są również przyssawki 
do szkła, które pozwalają złapać skrzy-
dło i ramę jednocześnie, mimo że ich 
szyby nie są w jednej płaszczyźnie. 

Drzwi HS o większych gabarytach 
często przyjeżdżają na plac budowy roz-
szklone prosto z fabryki. Pamiętajmy, że 
takie drzwi często kosztują kilkanaście 
lub kilkadziesiąt tysięcy zł – wtedy nie 
warto ryzykować i najlepiej skorzystać 
z profesjonalnego sprzętu do szklenia  
– manipulatorów czy przyssawek i mini 
żurawi.  

Dla jakości montażu 
znaczenie ma nie 
rodzaj materiału do 
podparcia drzwi, ale to, 
by stabilnie podpierał 
on drzwi na całej 
długości progu.

FO
T. 

(4
): 

CI
EC

HA
NO

W
SK

I S
.C

. w
ww

.m
on

ta
ze

.c
ie

ch
an

ow
sk

i.c
om

.p
l

FO
T.:

 C
IE

CH
AN

O
W

SK
I S

.C
. w

ww
.m

on
ta

ze
.c

ie
ch

an
ow

sk
i.c

om
.p

l


